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gyott bútorokat, ágyneműt és értéktárgyakat. Néhány ilyen túlkapás még 
a zsidók leltárba vett vagyonáért névleg felelős pénzügyminisztériumi 
szervek haragját is kiváltotta. Az egyik ilyen szervnek Doroghi Farkashoz 
benyújtott panasza szerint sok állítólagos bombakárosult „egyszerű mun-
kás", aki korábban igen szerény szoba-konyhás lakásban lakott, teljesen 
bebútorozott, 3 szobás összkomfortos lakást kapott, perzsaszőnyegekkel 
és kristály csillárokkal.21 

A több száz épületen kívül, melyet eredetileg csillagos háznak jelöltek 
ki, de később nem zsidó háznak minősítettek át, a hatóságok időnként 
újabb épületek zsidótlanítását is elrendelték befolyásos magyarok kérésé-
re vagy németek utasítására. így például szeptember 15-én - a mérsékel-
tebb Lakatos-éra alatt - a belügyminisztérium felkérte a polgármestert, 
hogy 14 konkrétan megjelölt csillagos házat ürítsen ki a főváros különbö- ^ 
ző kerületeiben, és bocsássa azokat a német katonai parancsnokság ren-
delkezésére.22 

Alig fejeződött be a zsidók átköltöztetése, máris szállongani kezdtek 
a hírek arról, hogy rövidesen deportálják a budapesti közösséget, mivel 
addigra nyílt titok volt, hogy a gettósítás és a koncentrálás után a depor-
tálás következik. A szállingózó híreknek volt is bizonyos alapjuk, mert a 
német és magyar zsidótlanítási szakértők csakugyan július 10-re tervezték 
a deportálások megkezdését. Sötét tervüket csak Horthy kormányzó júli-
us 7-i utasítása hiúsította meg, mellyel véget vetett a deportálásoknak. A 
kormányzó döntését számos meggondolás motiválta, ideértve a szövetsé-
gesek sikeres normandiai partraszállását és a növekvő bel- és külföldi til-
takozást a zsidóellenes intézkedésekkel szemben. 
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